
 

 
MEMORANDUM 

  
 
 
Teema: Finantsinspektsiooni („FI“) tegevused rahapesu tõkestamisel 
Kellelt: Finantsinspektsioon  
Kuupäev: 10.04.2019 
 

 
1. Peamised sõnumid: 
 

 Võitluseks rahapesuga FI rakendas 2018 sügisest 2019 kevadeni rutiinsele järelevalvele lisaks 
eriprojekti kõigi Eestis tegutsevate makseteenuseid osutavate pankade suhtes. Sellest üldiselt 
järeldus: 

o Mitteresidentide teenindamisega seotud riskid on vähenenud; 
o Enamik panku suhtuvad tõsiselt riskide jätkuvasse vähendamisse, riskide paremasse 

kontrollimisse; 
o Eelkõige esineb nõrkusi pankade süsteemides, riski-isu piiritlemises ja 

korrespondentsuhete-laadsete suhete hoolsusmääras, samuti ajalooliste riskide 
kvantifitseerimises ning juhtimises; 

 Eriprojekti tulemusel, sõltuvalt riskidest ja lähtudes proportsionaalsusest, saab pank vajadusel 
konkreetse järelevalveplaani; 

 Rahapesu tõkestamisele kaasaaitamine on FI strateegiline prioriteet. Tulemuseks on selgemad 
juhendid turule, parem metoodika ja intensiivsem järelevalvetegevus, mis on oluliselt vähendanud 
riske kuni tõrksate ja oluliselt seadust rikkuvate äride sulgemiseni välja; 

 FI on finantsjärelevalveasutus, kelle peamiseks ülesandeks on finantsstabiilsus ja turu läbipaistvus. 
Rahapesu andmebüroo põhiülesandeks on rahapesu tõkestamine.  

 
2. Teema: 
 
Käesolev dokument on FI ülevaade rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise erakorralise kontrolli 
läbiviimisest. Samuti käsitleb dokument FI kehtivat järelevalvepoliitikat ja viimastel aastatel rakendatud (uusi) 
meetmeid rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnas.  

 
3. Lühidalt kokkuvõte erakorralisest menetlusest:  

 

 FI on 2018 sügisest 2019 kevadeni rakendanud kõikides Eestis tegutsevates pankades (ja välisriigi 
pankade filiaalides) (kokku 16) rahapesu tõkestamise alased kontrollid, kus FI kontrollis pankade 
poolt hoolsusmeetmete rakendamist ehk panga vastupanuvõimet rahapesu ja terrorismi 
rahastamise riskidele; 
 

 Kontrolli käigus hinnati, milliseid kontrollmeetmeid pank rakendab, kuidas pank oma äritegevusega 
seotud riske hindab, milline on panga võetav risk (riskiisu, äristrateegia), kuidas peegelduvad sellele 
panga kontrollisüsteemid, milline on panga hetke kliendiportfell eelkõige tavapärasemast kõrgema 
riskiga ärisegmendis. Samuti viidi läbi kohtumised riskipõhisuse alusel valitud pankade (7) 
tippjuhtidega (sh iga panga juhatuse esimehega) ja rahapesu tõkestamise eest vastutavate 
isikutega; 
 

 Kontrolli eesmärgiks oli muu hulgas hinnata alates 2014. aastast FI poolt rakendatud järelevalve 
uute meetmete ja kasutatavate metodoloogiate ning suuniste täitmist järelevalvesubjektide poolt 
ja täitmise tõhusust; 
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 Üks riske iseloomustav mõõdik on mitteresidentide hoiuste osakaal1 (eelkõige kõrge riskiga 
mitteresidendid, kel üldjuhul puudub Eesti majanduskeskkonnaga igasugune seos) on 2014. aasta 
lõpust 19,10 protsendilt langenud ligikaudu 7,91 protsendini (31.12.2018), seejuures on see 
eelkõige langenud rahapesuriski vaatest kõrge riskiga jurisdiktsioonide (sh off-shore) arvelt 8,50 
protsendilt 0,46 protsendini (vt lisatud tabel);  
 

 Hindame, et FI töö (ja ka pankade endi äristrateegiate muutmise) tulemusel on rahapesu ja 
terrorismi rahastamise riskid Eesti finantssüsteemis järjepidevalt ja oluliselt vähenenud ning 
paranenud on pankade vastupanuvõime riskidele; 
 

 FI hindab hetkeseisu Eesti panganduses ajaloolisega võrreldes oluliselt paremaks – pankade info 
alusel saab järeldada, et valdav osa Eesti pangandusest kõrget rahapesu riski ei evi, Eesti 
pangandus on 2019. aastal valdavalt keskendunud kohalikule (või sellega seost omavale) äri- ja 
erakliendile ning valitsus- ja mittetulundussektorile teenuste osutamisele, samas FI jätkab tööd 
üksikute kõrgemate riskiallikatega; 
 

 Ka erakorralise kontrolli pinnalt konkreetsete pankade suhtes rakendatavad meetmed 
otsustatakse 2019. aasta esimesel poolel. Keskendume lähiajal siinkohal üldistatult esitades, kuid 
konkreetsel juhul panka ja temaga seotud konkreetset asjaolu silmas pidades, järgmistele 
valdkondadele:  
 
- Suuname pankasid teostama senisest põhjalikumad riskihinnangud ja riskiisu määratlused, mis 

võimaldaksid täpsemalt ehitada kohased panga sisekontrolli lahendid; 
 

- Suuname pankasid investeerima senisest enam tehingute skriinimise ja monitoorimise 
infotehnoloogilistesse lahenditesse, mis võimaldavad efektiivsemalt tuvastada kahtlased 
kliendid, tehingud ja olukorrad, seda juba selliste tehingute teostamise ajal; 
 

- Pangad peavad näitama kõrgendatud hoolsust eelkõige selliste mitteresidentide distantsilt 
teenindamisel, kel puudub Eesti majandus- ja ärikeskkonnaga igasugune seos või muude 
finantseerimisasutuste (nt makseasutused) teenindamisel, kes omakorda teenindavad 
eeltoodud tunnusega kliente; 

 
- Sõltumata hoolsusmeetmete rakendamisest ja selle ulatusest, ei ole teatud tunnustele 

vastavad kliendid Eesti finantssüsteemile tolereeritavad. Vastavaid riske enne kliendiga 
ärisuhte otsustamist aitab tuvastada ja selliseid kliente aitab määratleda FI uus juhend;   

 
- Näeme uue ohuallikana virtuaalvääringuteenuse (erinevad krüptovaluuta ettevõtted, 

platvormid) osutajaid, mis eeldab pankadelt hoolsusmeetmete rakendamisel kõrgendatud 
hoolsus ehk erilist ettevaatlikkust.   

 
4. Lühike kokkuvõte FI tegevustest viimastel aastatel rahapesu tõkestamise valdkonnas: 
 

 FI rakendatav strateegia ja järelevalvepoliitika on alates 2014. aastast olnud ühemõtteline – FI ei 
tolereeri Eesti finantssektoris kahtlaseid ja ebaharilikke kliente; FI poolt rakendatud 
järelevalvemeetmed ja kasutatavad uued metoodikad on sellest mõttest kantud, ning see on 
andnud tulemusi, kuivõrd Eesti finantssektor on tervikuna oluliselt madalama rahapesu ja 
terrorismi rahastamise riskiga (ja ärimudeliga) kui näiteks 2014. aastal; 
 

                                                             
1 Mitteresidentide ärisegment per se ei ole finantssüsteemis laiduväärne. FI on keskendunud järelevalvetegevuses eelkõige (väga) 
kõrge riskiga kliendisegmendile, mis potentsiaalselt kujutab kõrget rahapesu ohtu ning millistele tunnustele vastavad kliendid 
leiavad üldjuhul ka käsitlemist erinevates varjamis või kahtlust äratavates skeemides (nn rahapesujuhtumid selle mõiste laiemas 
tähenduses).       
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 FI on võtnud aktiivse rolli rahapesu riskide vähendamisel rahvusvahelises finantssektoris ning 
toetab järelevalveasutuste vahelises foorumis ühetaolist lähenemist, kuna rahapesu juhtumid on 
üldjuhul piire ületavad, puudutavad paljusid (erinevate riikide) pankasid ning seetõttu on 
reageerimine ning keskse ja ühetaolise lähenemise saavutamine Euroopa Liidus hädavajalik;    
  

 FI on lahendanud finantssektoris olulised riskiallikad, seal hulgas sundis FI 2014/2015 kontrollide 
ja rakendatud meetmete tulemusel Danske Bank A/S Eesti filiaali väljuma kõrge riskiga 
mitteresidentide segmendist (panga aastaid hiljem avaldatud enda siseraport kinnitas FI järeldusi), 
19.02.2019 keelas FI teatavaks saanud veelgi mastaapsemate rikkumiste tõttu Danske Bank A/S 
Eesti filiaali edasise tegevuse Eestis; FI ettepanekul tunnistas 2018. aasta kevadel Euroopa 
Keskpank kehtetuks Versobank AS-i krediidiasutuse tegevusloa, kelle süsteemid ja kontrollid ei 
vastanud oodatavale hoolsusele rahapesu riskide juhtimisel; 
 

 2014. aastast oleme oluliselt suurendanud kontrollide arvu (vt lisatud tabel) ja parendanud 
riskipõhise järelevalve mudelit, mis annab väga selge indikatsiooni kõrgema riskiga 
järelevalvesubjektidest. Selle riskipõhise järelevalvemudeli rakendamise lahutamatuks eelduseks 
on iga-aastaselt läbiviidav kaugkontroll kõikides turuosalistes, mis sisaldab endas turuosalistele üle 
60 enesehinnangu küsimuse finantsvahendaja haavatavuse (sh riskiisu, kaasnevate riskide, 
organisatsioonilise lahendi, võetavate hoolsusmeetmete jms) hindamiseks ning üle 1000 
numbrilise väärtuse nendega seotud ohtude hindamiseks; 
 

 FI on oluliselt panustanud rahapesu ja terrorismi rahastamise reeglite selgitamisele; oleme 
26.11.2018 avaldanud (i) järelevalvepoliitika ja (ii) finantsvahendajate suunamiseks uue põhjaliku 
juhendi „Krediidi- ja finantseerimisasutuste organisatsiooniline lahend ning ennetavad meetmed 
rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks“; 
 

 FI on oluliselt tugevdamas oma rahapesu järelevalve organisatsiooni, muu hulgas oleme loonud 
selleks keskenduva eraldiseisva struktuuriüksuse, FI nõukogu eraldas FI-le täiendavat ressurssi 
uute töötajate värbamiseks. Koostöö FI, Prokuratuuri, Keskkriminaalpolitsei ja Rahapesu 
andmebüroo vahel on meie hinnangul oluliselt tõhustunud. 
 

5. FI uuendas strateegiat: 
 
FI nõukogu kinnitas 10.12.2018 juhatuse ettepanekul uue strateegia aastateks 2019 – 2021, mis hoiab ja 
rõhutab FI strateegilise prioriteedina endiselt rahapesu tõkestamise järelevalvet. 
   
Alates 2014. aastast on FI oluliselt tõhustanud järelevalvet rahapesu tõkestamise valdkonnas. Alates 2016. 
aastast on valdkond FI strateegias nõukogu poolt kinnitatud ja nimetatud kui üks FI järelevalveprioriteet, 
kus FI keskendub selle täitmisel eelkõige finantsvahendajate sisekontrolli süsteemide vastavuse 
hindamisele kasutatavast ärimudelist lähtuvalt, sealhulgas eriti kontrollide toimimisele seoses rahapesu 
tõkestamisega.  
 
6. FI pädevus: 
 
FI on finantsjärelevalveasutus. FI ei ole rahapesu ja terrorismi rahastamise asjades kohtueelne menetleja. 
Finantsjärelevalve poolt teostatav järelevalve rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnas 
on asetatud üldisesse finantsjärelevalve ja finantssektori suhtes kohalduvate nõuete konteksti, mis 
keskendub eelkõige finantsvahendaja kohasele organisatsiooni ülesehitusele ja seeläbi seonduvate riskide 
käsitlemisele (hindamisele ja juhtimisele), mis muu hulgas peavad aitama kaasa rahapesu ja terrorismi 
rahastamise tõkestamisele.  
 
FI poolt avalikes huvides teostatav finantsjärelevalve rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise 
valdkonnas keskendub: 
 

https://www.fi.ee/sites/default/files/2018-11/Finantsinspektsiooni_poliitikadokument.pdf
https://www.fi.ee/sites/default/files/2018-11/FI_AML_Soovituslik_juhend.pdf
https://www.fi.ee/sites/default/files/2018-11/FI_AML_Soovituslik_juhend.pdf
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(i) süsteemsete riskide vähendamisele finantssektoris, et viia minimaalseks rahapesu ja terrorismi 
rahastamise võimalus Eesti finantsvahendajate vahendusel; 

 
(ii) finantsvahendaja organisatsioonile ning selle kooskõlale asjakohaste nõuetega ja selle 

vastupanuvõimele riskide juhtimisel ning maandamisel; 
 
(iii) finantsvahendajale pandud (hoolsus)kohustuste täitmise võimekuse, sh (i) tuvastada enne ärisuhte 

loomist isikud (nende lõplikud kasusaajad), tagada arusaamine kliendi äri olemusest ja pidevalt 
eelnevat seirata ning (ii) keelduda õigusaktides sätestatud juhtude ärisuhte loomisest või 
otsustada vajadusel selle ülesütlemine ja (iii) täita Rahapesu andmebüroo ees teavitamiskohustust 
kahtlastest või ebatavalistest tehingutest, et viimane saaks täita oma ülesannet rahapesu ja 
terrorismi rahastamise tegude tuvastamisel jms. 

 
7. FI avaldas uue järelevalvepoliitika dokumendi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks: 
 
26.11.2018 avaldas FI „Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvepoliitika“, mis 
läbipaistvalt selgitab FI ootusi  turuosalistele. 
 
FI rakendatav järelevalvepoliitika on ühemõtteline ja selge, finantsvahendajast krediidi- ja 
finantseerimisasutused süsteemselt oluliste turuosalistena rahaliste vahendite ringluses, kohustuvad 
finantssüsteemi terviklikkuse ja usaldusväärsuse tagamiseks kohaldama asjakohaseid süsteeme ja 
kontrolle. „Lõtvade“ kontrollidega finantsvahendajatel ei ole kohta Eesti finantssüsteemis.  
 
Poliitikadokumendi eesmärgiks on teiselt poolt aidata finantsvahendajatel kohandada oma tegevust ja 
organisatsiooni vastavaks, et hoida finantssektor ja ettevõtluskeskkond usaldusväärsena ja läbipaistvana, 
tõkestades seeläbi Eesti Vabariigi rahandussüsteemi ning majandusruumi kasutamist rahapesuks ja 
terrorismi rahastamiseks ning vastata seeläbi õigusaktidest tulenevatele eesmärkidele ja finantsjärelevalve 
ootustele. 
 
FI riskihinnangute kohaselt on kõrgem rahapesu risk finantssektorile tõusetunud erinevates 
(„varjamis“)kaasustes, kus eelkõige kõrgema riskiga mitteresidendid vahendavad teistes riikides toime 
pandud kuritegelikust tegevusest saadud rahalisi vahendeid ning tegutsevad omakorda muu hulgas kõrge 
riskiga jurisdiktsioonides. Kõrge riskiga mitteresidentide valdkonnas tegutsevad ja selliseid kliente 
distantsilt teenindavad finantsvahendajad peavad ehitama klienti tuvastamiseks asjakohased süsteemid ja 
kontrollid; nende puudumisel tuleb vastavast ärisegmendist loobuda. On ärisegmente, mille riskitase pole 
Eestile aktsepteeritav ka parimate kontrollide rakendamisel.  
 
Samuti on FI kehtiva riskihinnangu kohaselt oodatav hoolsus selliste finantsvahendajate puhul suurem, kes 
on või planeerivad ärisuhteid teise makseasutustega või muude isikute ja platvormidega (nt krüptoraha 
kauplemise keskkonnad jmt), kes omakorda teenindavad enda kliente, kes võivad samuti vastata kõrgema 
riskiga klientide tunnustele, sh asuvad või tegutsevad kõrge riskiga jurisdiktsioonis. 
 
8. FI uued suunised: 
 
FI on töötanud välja ja rakendanud juhatuse 26.11.2018 otsusega nr 1.1-7/172  finantsvahendajate 
suunamiseks uue ja põhjaliku juhendi „Krediidi- ja finantseerimisasutuste organisatsiooniline lahend ning 
ennetavad meetmed rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks“. 
 
FI juhend annab finantsasutustele uue ja selge raamistiku ning abistab esmakordselt finantsvahendajaid, 
tundmaks ära riske, nende olemust ja nendega kaasnevaid ohte analüüsida ning neid seejärel kohaselt 
maandada, et Eesti finantssektorit ei kasutataks ära rahapesuks ning terrorismi rahastamiseks. Esimest 
korda on juhendis kirjas ka rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riskid ja meetodid, mis kehtivad 
just Eestis. Sellega täitis FI nii turuosaliste ootuse kui ka osaliselt rahvusvahelise standardiseadja poolt riigile 
tervikuna seatud kohustuse. 
 

https://www.fi.ee/sites/default/files/2018-11/Finantsinspektsiooni_poliitikadokument.pdf
https://www.fi.ee/sites/default/files/2018-11/FI_AML_Soovituslik_juhend.pdf
https://www.fi.ee/sites/default/files/2018-11/FI_AML_Soovituslik_juhend.pdf
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Juhendi koostamisele eelnes parimate rahvusvaheliste praktikate ja standardite kogumine; samuti Eestis 
ohustavate tegurite (tüüptunnuste) analüüs ja FI ajaloolise praktika kogumine, mis kõik terviklikult koondati 
FI juhendisse. Juhend jõustus alates 1. märtsist 2019. 
 
9. Olulised muudatused pankade hoiuste struktuuris: 
 
 

 
 
10. FI kontrollide statistika: 
 

2014 – 2018 
 

Järelevalve-
subjekte 
31.12.2018 
seisuga 

Kohapealseid 
kontrolle 
teostatud 

Erakorralisi 
järelevalve-
toiminguid 
teostatud 

Kaugkontrolle 
teostatud 

Menetlusi 
koostöös 
teiste 
struktuuri-
üksustega 

Krediidiasutus ja 
filiaalid 

16 10 84 102 4 

Investeerimis-
ühing 

5 0 0 14 3 

Fondivalitsejad 15 0 0 16 6 

Elukindlustus-
seltsid 

5 4 0 13 0 

Makseasutused 13 5 5 50 14 

E-raha asutused N/A N/A N/A N/A N/A 

Krediidiandjad ja   -
vahendajad 

52+8 10 0 62 64 

KOKKU 114 29 89 257 91 

 


